


Η εταιρεία μας  

Η SIKMA SCS είναι ο μοναδικός ιδιωτικός φορέας εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου , σε θέματα παροχής 
συμβουλών ασφαλείας στην Ελλάδα .

Ιδρύθηκε  με σκοπό την  παροχή ολοκληρωμένης διαχείρισης προστασίας υψηλών προσώπων , με βάση τα διεθνή 
πρωτόκολλα ασφαλείας , όπως αυτά πιστοποιούνται από τον Ισραηλινό φορέα εκπαίδευσης , τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Σωματοφυλακής και το  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων .

Η SIKMA SCS με εμπειρία 20 ετών στον τομέα ασφαλείας και με το πλέον εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό , 
είναι ο συνεργάτης  κάθε Φορέα που επιθυμεί να παρέχει στον πελάτη του , μοναδικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες  
ανώτατού επιπέδου.

Occupational Certified Protection Specialist Standard s
Η εταιρεία μας πληρεί όλες της Επαγγελματικές Προδιάγραφες Πιστοποιημένου Συνοδού  Ασφαλείας                                        
( Ειδικού Ασφαλείας ) , με στοιχειοθέτηση και έλεγχο των επαγγελματικών προδιαγραφών , καλύπτοντας όλο το εύρος και 
τις κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων.

Δομή Καθήκοντα και Αρμοδιότητες
Η SIKMA SCS  θέλοντας να διασφαλίσει το μέγιστο των παρεχόμενών υπηρεσιών , έχει θεσπίσει οργανόγραμμα με 
συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες και με βάση τα διεθνή πρωτόκολλά ασφαλείας .

Η Οργάνωση , ο  Σχεδιασμός και η Διαχείριση μιας ολοκληρωμένης μελέτης ασφαλείας  , με βάση τις ανάγκες του κάθε 
πελάτη αποτελεί εγγύηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες .

.
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Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Ασφαλείας 

Στην SIKMASCS κεντρικός άξονας είναι το τρίπτυχο “Οργάνωση – Σχεδιασμός –
Διαχείριση” , με βάση αυτά η εταιρεία μας προχωράει ένα βήμα παραπάνω ανατρέποντας 
την μέχρι σήμερα αντίληψη περί ασφάλειας υψηλών προσώπων , καταργώντας την 
φιλοσοφία ενός  ευτραφή και αγενή , χωρίς κατάρτιση άνδρα , που προσπαθεί να φοβίσει 
το πλήθος , προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημία στο επίσημο πρόσωπο    .

Με γνώμονα την Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Προστασίας Επισήμων Προσώπων , η SIKMA 

SCS υιοθετεί  τα πρωτόκολλά ασφάλειας   εκείνα που προσφέρουν υπηρεσίες ανώτατου 
επιπέδου , τόσο στην προσωπική , όσο  στην επαγγελματική αλλά και κοινωνική ζωή του 
επισήμου , παρέχοντας τεχνογνωσία και  προσωπικό με άρτια κατάρτιση και γνώσεις 
διαχείρισης ασφάλειας .
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Οργάνωση Μελέτης Ασφαλείας

Η SIKMASCS με εξειδικευμένη κατάρτιση από το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων στην Προστασία υψηλών προσώπων  και με βεβαίωση στην 
Διαπραγμάτευση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , 
επεξεργάζεται τις ανάγκες Προστασίας του Επισήμου και Οργανώνει μια 
ολοκληρωμένη μελέτη ασφάλειας θωρακίζοντας και καλύπτοντας όλες της 
ειδικές παραμέτρους του επισήμου προσώπου .
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Σχεδιασμός Ασφάλειας 

Με την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Σωματοφυλακής του 
WORLD BODYGUARDS ASSOCIATION- SWISS

με έδρα την Ελβετία και ηγετική παρουσία σε όλο τον κόσμο , η SIKMA

SCS Σχεδιάζει όλα τα εξειδικευμένα τμήματα ασφάλειας ώστε μέσω της 
πρόληψης , να σφραγίσει τα κενά εκείνα που μπορεί να προκαλέσουν 
ζημία στο επίσημο πρόσωπο .

Η τύχη δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τον σχεδιασμό 
προστασίας επίσημου προσώπου , βάση αυτού η εταιρεία μας προχωρά 
σε ένα τεχνικά άρτιο τρόπο Ανάλυσης Ρίσκου και σχεδιασμού 
προστασίας.
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Διαχείριση Ασφαλείας 

Η απόλυτα άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας από τους κορυφαίους 
Ισραηλινούς Φορείς εκπαίδευσης στην προστασία υψηλών προσώπων , μας 
επιτρέπει να διαχειριστούμε ορθά τα όσα περιλαμβάνονται στην 
Οργάνωση & τον Σχεδιασμό Ασφάλειας , τηρώντας ευλαβικά όλες τις 
παραμέτρους .
Τυποποιημένες Διαδικασίες Ασφάλειας & Διαδικασίες Άμεσης Αντίδρασης 
, αποτελούν τον βασικό κορμό των παρεχόμενων υπηρεσιών μας . 
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RISK ANALYSIS & MANAGMENT

Με ευθύνη και γνώση της σπουδαιότητας που απαιτεί η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Προστασίας ενός Υψηλού Προσώπου , η Εταιρεία 

μας χρόνια τώρα ,  Μελετά—Σχεδιάζει—Οργανώνει και διαχειρίζεται τα μεγαλύτερα έργα ασφαλείας στην Ελλάδα .

Οργάνωση & Σχεδιασμός Μελέτης Ασφαλείας

Ανάλυση Ρίσκου HAZARD RISK ASSESSMENT MATRIX

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Μέτρα & Αντίμετρα 

Ασφάλεια κατά την διάρκεια ταξιδιών 

Γενικές συμβουλές ασφαλείας

Υπολογισμός επιπέδου επικινδυνότητας 

Αξιολόγηση απειλών 

Έλεγχος τρωτότητας 

Σκιαγράφηση επισήμου

Ανάλυση και σχεδιασμός δρομολογίων 

Σύσταση και διαχείριση συνοδευτικής ομάδας ασφαλείας 

Σύσταση και διαχείριση στατικής ασφάλειας

Σύσταση και διαχείριση ασφαλούς μεταφοράς  
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EXECUTIVE DRIVERS & CARS

Γνωρίζοντας την ευθύνη μεταφοράς ενός επισήμου προσώπου  , η SIKMA 

SCS χρόνια τώρα εμπιστεύεται τα άρτια εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα 

στελέχη της στην εξειδικευμένη παροχή αυτή.

Σχεδιασμός διαδρομών και εναλλακτικών , επιθετική και αμυντική οδήγηση 

, πρωτόκολλο συμπεριφοράς και ενδυμασίας , ασφαλή μεταφορά επίσημου 

από και προς τον τόπο διαμονής , καθώς και  ολοκληρωμένη γνώση σημείων 

ασφαλείας— Νοσοκομείων  κτλ. .
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Εξειδικευμένες Μεταφορές

Σε ένα απαιτητικό τομέα όπως η μεταφορά επισήμου 

πέραν του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων και 

μοτοσυκλετών  που διαθέτουμε , συνεργαζόμαστε με 

φορείς παροχής εξειδικευμένων οχημάτων στην 

προσπάθεια να καλύψουμε και την πιο απαιτητική ανάγκη 

μεταφοράς , όπως Ελικόπτερο – ιδιωτικό αεροσκάφος –

υπερπολυτελή Σκάφη  .

Η SIKMA SCS κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο του Αερολιμένα  ,έχει το δικαίωμα να παραλάβει το επίσημο πρόσωπο από το 

ιδιωτικό του αεροσκάφος εντός του αερολιμένα , όσο και από την ειδική αίθουσα επισήμων του αερολιμένα .
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SECURITY GUARDS SERVICE

Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης παροχής ασφάλειας η 

εταιρεία μας ίδρυσε την SIKMA SECURITY SERVICES , 

με άδεια πιστοποίησης λειτουργείας ως Ιδιωτική Εταιρεία 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας , από το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη .

Το προσωπικό ασφάλειας της εταιρείας μας πληροί όλες 

τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί προσωπικού 

ιδιωτικής ασφάλειας και έχει τα απαραίτητα έγγραφα 

όπως αυτά ορίζονται  .  
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Φέρει πιστοποίηση από την INTERNATIONAL SECURITY ASSOCIATION—ISA / 

SWISS και εκπαίδευση από την INTERNATIONAL KRAV MAGA SIKMA 

ORGANIZATION—IKMSO , με εξειδίκευση στο RST 

( Residence Security Team).

Με άρτιο εξοπλισμό και ομάδες Εκτάκτου Ανάγκης  δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο 

Δακτύλιο Ασφάλειας , Επιτυγχάνοντας το θεμιτό αποτέλεσμα  στην στατική ασφάλεια  , 

επιτρέποντας την  φύλαξη της ιδιωτικής ζωής του επισήμου.
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EXECUTIVE CLOSE PERSONAL PROTECTION—CPP

Στον τομέα της παροχής συνοδών ασφάλειας  - Protective Agents , η SIKMA SCS  θεωρείται ο κορυφαίος φορέας στην 

Ελλάδα αφού είναι Ανώτατο μέλος του συμβουλίου του Παγκοσμίου Οργανισμού Σωματοφυλακής   WORLD 

BODYGUARDS ASSOCIATION—WBA SWISS /NATIONAL AGENT—GLOBAL TRAINING MANAGER , και μέσω του 

Εκπαιδευτικού μας οργανισμού INTERNATIONAL KRAVMAGA SIKMA ORGANIZATION με αριθμό έγκρισης

50-24/11/14 Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης σε Διεθνές Επίπεδο. 
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Έχοντας πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Προστασίας Επίσημων Προσώπων 

UNIVERSITY OF IOANNINA / CERTIFICATION of 

SPECIALIZATION ON EXECUTIVE CLOSE PERSONAL 

PROTECTION και Πιστοποίηση από τον ανώτατο Ισραηλινό Φορέα ως 

EXPERT BODYGUARD INSTRUCTOR , Διδάσκουμε Συνοδούς 

Ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα κατέχοντας το 68% στην εκπαιδευτική 

ποσόστρώση.

Κατά την πολυετή μας παρουσία έχουμε αναλάβει Διεθνούς εμβέλειας προσωπικότητες , Αρχηγούς κρατών , Επιχειρηματίες 

, Μέλη Βασιλικών οικογενειών , Διάσημους από τον αθλητικό και καλλιτεχνικό χώρο .

Η SIKMA SCS είναι ο  αξιόπιστος συνεργάτης , με επαγγελματική εμπειρία , Διακριτικότητα , ικανότητα διαχείρισης με πιστοποιήσεις από 

τους κορυφαίους φορείς του κόσμου . 
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Εκπαίδευση—Κατάρτιση

Το σύνολο των συνεργατών μας Σύμβουλοι ασφάλειας—Συνοδοί Ασφάλειας και Προσωπικό Ασφάλειας , έχουν εκπαιδευτεί 

σε όλο το φάσμα των τεχνικών εκείνων που μπορούν να διασφαλίσουν ένα θετικό αποτέλεσμα .

Οι οίκοι που διασφαλίζουν την επαγγελματική μας κατάρτιση είναι οι εξής : 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – World  Bodyguards Association – Swiss – Israeli Krav maga Federation – International Security 

Association  - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη .

Τομείς Εκπαίδευσης 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Προστασίας Επισήμου - Εκτέλεση Τυποποιημένων Διαδικασιών (SOP) ( Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Παροχή Πρώτων Βοηθειών ( ΕΚΑΒ ) – Τεχνικές Διαπραγμάτευσης ( Πανεπιστήμιο Αθηνών )

Ανίχνευση Εκρηκτικών Μηχανισμών Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ -ΕΛΑΣ)

Ασφαλή Χρήση Όπλων (ΣΚΟΜΑΤ ) - Τεχνικές Αυτοάμυνας & Αφοπλισμού δράστη ( KRAV MAGA FEDERATION) 

Δακτυλίους Ασφάλειας - Ένοπλη & Άοπλη Προστασία Επίσημου ( 4ο Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΛΑΣ )

Αποτροπή Κίνδυνου - Θωράκιση Στόχου – Τεχνικές Αυτοάμυνας ( INTERNATIONAL KRAVMAGA SIKMA ORGANIZATION )

Ασκήσεις Αμέσου Αντίδρασης (  IKMSO) – Αμυντική & Επιθετική οδήγηση  ( BMW HELLAS τμήμα θωρακισμένων )

Σχεδιασμός – Οργάνωση και Διαχείριση Μελέτης Ασφαλείας ( WORLD BODYGUARDS ASSOCIATION) 
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Since 1991   close Protection Specialist

Since 2001  Executive Bodyguard team leader

Since 2007   WORLD BODYGUARD ASSOCIATION –SWISS Global Training Manager -National Agent

Since 2011 I.C.C.F Chief INSTRUCTOR
Armed Special Protection International Services - Master instructor

Since 2007  I.K.M.S.O International Krav Maga Sikma Organization Master instructor

Since 2012 KRAV MAGA FEDERATION National Director

Since 2012 CERTIFY EXPERT INSTRUCTOR FOR: POLICE-ARMY-CIVILIAN-BODYGUARD

Since 2014 ISDO SELF DEFENCE INSTRUCTOR C

Since 2014 Certification in Negotiations Athens University of Economics & Business

Since 2015 Certification in  Adult Education for security issues

Since 1994  First Aid Certification

Since 2016 University of Ioannina Greece  Department of Economics Applied economic and social policy Laboratory
CERIFICATE OF SPECIALISATION EXECUTIVE VIP PROTECTION

Founded & Managed by Konstantinos S Stathakis
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Our values represent the spirit and the strength of our company .
Our key values , integrity ,vigilance and excellence can be summarized by our corporate code : Always there to 

serve and protect

Now that you know more about our company ,contact us to find out how SIKMA 
S.C.S Bodyguards & Close Protection Services , can custom tailor services to protect you from 

potential risks.

WEB : www.sikmascs.com
E-mail : sikmascs@gmail.com

Phone : +306907628357

SIKMA EXECUTIVE SECURITY CONSULTANT SERVICES
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